
STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DO DEMINERALIZACJI WODY

     Cena: 16 605zł           Cena netto: 13 500zł

Eurowater
Kod produktu: L4-2-UP

Jakość wody użytej do produkcji destylatów alkoholowych ma pierwszorzędne znaczenie. Musi to być woda
pozbawiona wszelkich zapachów i smaku oraz powinna zawierać jak najmniej rozpuszczonych związków
chemicznych. Ponieważ nawet najlepsza woda pitna zawiera sole wapnia i magnezu, dlatego musi być
zdemineralizowana. Woda zdemineralizowana może być otrzymana metodą jonitową lub metodą odwróconej
osmozy. 

Miarą stopnia demineralizacji wody jest uS/cm czyli przewodność właściwa wody. 

Prezentowana stacja uzdatniania wody, to kompletny system demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy.
Stacja jest w pełni automatyczna. Szacunkowa wydajność godzinowa dla prezentowanej stacji odwróconej osmozy



wynosi 40 l/h przy przewodności < 20 µS/cm.

W pełni automatyczna stacja demineralizacji wody w systemie odwróconej osmozy. Dostarcza wodę w sposób
ciągły.

Wymagania wody zasilającej jednostkę:

Wolny chlor               < 0.1 mg/l
Mętność                    < 1 NTU
SDI                            < max 4
pH                             < 3-11
Temperatura max.    < 45ºC

Wydajność jednostki w temperaturze 10 ºC oraz TDS < 500 mg/l max.: 40 l/h.
Wymagana wielkość przepływu na wlocie: 80  l/h.
Odzysk: 50 %.
Przewodność wody na wyjściu z jednostki: < 20µS/cm.
Wysokość redukcji soli: 98-99 %.

WYPOSAŻENIE STACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY:

manometr wlotowy
2 membrany o średnicy 2,5”
konduktometr mierzący jakość wody zdemineralizowanej, w jednostkach µS/cm

ZASADA DZIAŁANIA:

Produkcja wody zdemineralizowanej rozpoczyna się automatyczne poprzez otwarcie zaworu wody surowej. Woda
następnie przepływa przez membrany gdzie jest dzielona na zdemineralizowaną, nadającą się do użytku
i zmineralizowaną odprowadzaną do ścieku.

W momencie, kiedy żądana ilość wody zdemineralizowanej została wyprodukowana, zawór wody surowej zostaje
zamknięty i stacja pozostaje odpowietrzona aż do nowego poboru wody.
 

POMIESZCZENIE POD STACJĘ

W miejsce lokalizacji stacji, klient doprowadza zasilanie w wodę surową rurą o średnicy d25 lub wyższą o ciśnieniu
2-6 bar. Oprócz zasilania w wodę surową, miejsce pod stację powinno być wyposażone w kratkę ściekową, odbiór
wody zdemineralizowanej oraz zasilanie elektryczne.

Minimalne wymiary pomieszczenia pod stację demineralizacji to:

 powierzchnia: ok. 2m2,
wysokość: 2,5m.

Ważne, aby miejsce pod stację znajdowało się pod ścianą, ze względu na możliwość montażu urządzeń na ścianie.

Okres gwarancji na całe urządzenie: 24 miesiące. 



Przyłączki:

Wlot wody: 20 mm PVC
Wylot wody: 20 mm PVC
Ściek: 3/8” BSP

Zasilanie elektryczne: panel kontrolna (transformator): 230/12 V.

STACJA ODWRÓCONEJ OSMOZY DO DEMINERALIZACJI WODY SERIA L4-2-UP, PRZEZNACZONA DO
POWIESZENIA NA ŚCIANĘ.

 

Typ L4-2-UP
Wymiary ramy (średnio)  
- wysokość 1,200 mm
- szerokość 560 mm
- głębokość, (w ścianie) 140 mm
Waga (średnio) 24 kg
Okablowanie  
- Transformator 230 V, 50 Hz

- Konduktometr 12 V, 50 Hz
 

Dane kontaktowe

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

 
www.destiller.pl


